
العدد العدد 44
السالسّنة السابعة واألربعوننة السابعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 9  شعبان عام شعبان عام 1431 هـهـ
اHوافق اHوافق 21  يوليو سنة  يوليو سنة 2010 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتpW بئر مراد رايسp ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 10 -  - 186 مـؤرخ في مـؤرخ في 2 شـعــبـان عـام شـعــبـان عـام
1431  اHــوافـق اHــوافـق 14 يـــولــيــو ســنــة  يـــولــيــو ســنــة p2010 يــعـــدل ويــتــممp يــعـــدل ويــتــمم

اHــرســوم الـــتــنــفــيـــذي رقم اHــرســوم الـــتــنــفــيـــذي رقم 2000 -  - 48 اHــؤرخ في  اHــؤرخ في 25
ذي القـعدة عام ذي القـعدة عام 1420 اHوافق أول مــارس سنـة  اHوافق أول مــارس سنـة 2000
الــــذي يــحــــدد شــــروط وكـــيـــفــيــــات إنـــشـــــاء وكـــاالتالــــذي يــحــــدد شــــروط وكـــيـــفــيــــات إنـــشـــــاء وكـــاالت

السيـاحـة واألسفـار واستغاللـها.السيـاحـة واألسفـار واستغاللـها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

- بــنـــاء عـــلى تـــقـــريـــر وزيــر الـــســـيـــاحــة والـــصـــنـــاعــة
pالتقليدية

- وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورp ال ســيّـــمــا اHــادتــان  85 - 3
 pو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا

- و�ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 2000 - 48
اHــؤرخ في 25 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1420 اHـــوافق أول مــارس
سـنـة 2000 الــذي يــحـدد شــروط وكــيـفــيــات إنـشــاء وكـاالت

pالسياحة واألسفار واستغاللها

 pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتـي :يرسم ما يأتـي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : يـــعــــدل هـــذا اHـــرســـوم ويــــتـــمم أحـــكـــام
اHــــرســـوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 2000 - 48 اHــــؤرخ في 25 ذي
القـعـدة عام 1420 اHوافق أول مـارس سـنة 2000 واHـذكور

أعاله.

اHــادة اHــادة 2 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 2 مـن اHــرسـوم
الــتــنـفــيــذي رقم 2000 - 48 اHـؤرخ في 25 ذي الـقــعــدة عـام
pــــذكــــور أعالهHـــــوافـق أول مـــــارس ســـــنـــة 2000 واH1420 ا

كما يأتي :

pـادة 2 : يـخـضع إنـشـاء وكـالـة الـسـيـاحـة واألسـفـارHا"
قـصد استغاللهـاp للحصـول مسبقا عـلى رخصة االستغالل
الـتي يسلمهـا الوزير اHكلف بـالسياحةp بـعد الرأي اHعلل

للجنة اHؤهلة.

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم  مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم  10 -  - 185 مـؤر مـؤرّخ في خ في 2 شـعـبـان عـام شـعـبـان عـام
1431 اHوافـق اHوافـق 14 يوليو سنة  يوليو سنة p2010 يتضمن تغييرp يتضمن تغيير

تسمية جـامـعـة دالي إبراهيم.تسمية جـامـعـة دالي إبراهيم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
pالعلمي

- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورp ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 3
pو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 279
اHؤرخ في 24 جمـادى الثانية عام 1424 اHوافق 23  غشت
سـنـة  2003 الـذي يــحـدد مــهــام اجلـامــعـة والــقــواعـد اخلــاصـة

 pتممHعدل واHا pبتنظيمها وسيرها

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 341
اHــؤرخ في 3 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1430 اHــوافق 22  أكـــتـــوبــر

 pتضمن إنشاء جامعة دالي إبراهيمHسنة  2009 وا

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى :  تـــــعـــــوّض تـــــســـــمـــــيـــــة "جـــــامـــــعـــــة دالي
إبـراهـيم" اHـذكـورة في اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 09 - 341
اHــؤرخ في 3 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1430 اHــوافق 22  أكـــتـــوبــر

سنة  2009 واHذكور أعالهp بتسمية "جامعة اجلزائر 3".

اHاداHادّة ة 2  :    :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 2 شــعــبــان عــام 1431 اHــوافق 14
يوليو سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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"اHادة 15 : حتدد مدة الرخصة بثالث ( 3) سنوات.

جتـــدد الـــرخـــصـــة لــــنـــفس الـــفـــتـــرة وهي غـــيـــر قـــابـــلـــة
للتنازل أو نقل ملكيتها".

اHادة اHادة 6 :  : تدرج ضـمن أحكـام اHرسـوم التـنفـيذي رقم
2000-48 اHـؤرخ في 25 ذي الـقــعـدة عـام 1420 اHـوافق أول

مــارس ســنــة 2000 واHــذكــور أعالهp مــادة 15 مــكــرر حتــرر
كما يأتي :

"اHــادة 15 مـــكــرر : تــرفق الـــرخـــصــة بـــدفــتـــر شــروط
يحدد الواجبات اHترتبة على استغاللها.

يحـدد دفـتـر الشـروط الـنـموذجي في اHـلـحق الـثاني
بهذا اHرسوم".

اHادة اHادة  7 : : تدرج ضمن أحكـام اHرسوم التنفيذي رقم
2000-48 اHـؤرخ في 25 ذي الـقــعـدة عـام 1420 اHـوافق أول

مــارس ســنــة 2000 واHــذكــور أعالهp مــادة 17 مــكــرر حتــرر
كما يأتي :

"اHــــادة 17 مـــكـــرر : يـــتــــعـــW عـــلـى وكـــالـــة الــــســـيـــاحـــة
واألسفارp في إطار نشاطاتها  :

- استـعمال تـكنولـوجيات اإلعالم واالتـصال لتـرقية
p"وتسويق "مقصد اجلزائر

- نـشر منشـورات وكتيـبات ودعائم أخرىp مـكتوبة
ورقــــمـــيـــةp بــــصـــفـــة دوريــــة لـــبـــيـع مـــخـــتــــلف اHـــنــــتـــوجـــات

والدورات السياحية لـ "مقصد اجلزائر".

اHادة اHادة 8 : : تدرج ضـمن أحكـام اHرسـوم التـنفـيذي رقم
2000 - 48 اHؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 اHوافق أول

مــارس سـنـة 2000 واHــذكـور أعالهp مـادة 17 مـكـرر2 حتـرر
كما يأتي :

"اHــادة 17 مـــكــرر2 : �ـــكـن صـــاحب الـــرخـــصـــة تـــقـــد�
طــلـب جتــديــدp في غــضــون ثـالثـة (3) أشــهــر قــبل انــقــضــاء
مـــدة صالحــــيـــتــــهـــاp كـــمــــا هي مــــحـــددة أعالهp لــــدى الـــوزيـــر
اHــكـــلف بــالـــســيــاحـــة مــرفـــقــا بــالـــوثــائق الـــتي تــثـــبت بــأن
صاحب الـطلـب قد نفـذ االلتـزام اHذكـور في اHادة 6 مـكرر

أعاله.

تــضم رخــصــة اســتــغـالل وكــالــة الــســيــاحــة واألســفــار
: (2) Wصنف

- الـصـنف أ :- الـصـنف أ : مـوجّه لـــوكـاالت الــسـيــاحــة واألسـفــار
الـراغـبـة فـــي �ارســة نـشـاطــهــا خصـوصــا و/أو حـصـريا

في "السياحة الوطنية" و"السياحة االستقبالية".

pرسومHيقصـد بالسـياحـة الوطنـية في مـفهوم هـذا ا
مـجـمــوع اخلـدمـات احملـددة في الــتـشـريع اHــعـمـول بهp عـلى

مستوى التراب الوطني ولفائدة الطلب الداخلي.

يــقــصـــد بــالــســـيــاحــة االســتـــقــبــالـــيــة في مـــفــهــوم هــذا
اHـرسـومp مـجمـوع اخلـدمـات احملـددة في التـشـريع اHـعـمول
بهp عـــلـى مـــســــتـــوى الـــتــــراب الـــوطــــني ولـــفــــائـــدة الــــطـــلب

اخلارجي.

- الـصنف ب :- الـصنف ب : مـوجّه لـوكـاالت السـيــاحة واألسـفـار
الـراغـبـة فـــي �ارســة نـشـاطــهــا خصـوصــا و/أو حـصـريا

في السياحة اHوفدة للسياح على اHستوى الدولي".

اHادةاHادة  3 : : تعدل أحـكام النقطة األولى من اHادة 3 من
اHرسوم التنفيذي رقم 2000-48 اHؤرخ في 25 ذي القعدة
pــذكــور أعالهHـوافق أول مــارس ســنـة 2000 واHعـام 1420 ا

وحترر كما يأتي :

"اHادة 3 : ........................................................

1 - أن يتجاوز عمره واحدا وعشرين (21) سنة".

اHادة اHادة  4 : : تدرج ضمن أحكـام اHرسوم التنفيذي رقم
2000 - 48 اHؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 اHوافق أول

مـــارس ســـنــة 2000 واHـــذكـــور أعـالهp مــادة 6 مـــكـــرر حتــرر
كما يأتي :

"اHـادة 6 مــكــرر : يــنــبــغي أن يــحــتــوي طــلـب رخــصـة
pعــــلى الـــتـــزام pكــــمـــا هـــو مــــوضح أعاله pاالســـتـــغـالل كـــذلك
مـوقع قـانـونـا من صـاحـب الـطـلب Hـمـارسـة الـنـشـاط وفـقـا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما وألخالقيات اHهنة.

يحدد �ـوذج االلتزام اHـذكور أعاله في اHلحق األول
بهذا اHرسوم".

اHادة اHادة 5 :  : تعدّل وتـتمم أحكام الفقرة األولى عن اHادة
15 من اHرسـوم التنفيذي رقم 2000-48 اHؤرخ في 25 ذي

القـعـدة عام 1420 اHوافق أول مـارس سـنة 2000 واHـذكور
أعالهp كما يأتي :
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- إذا ما  ثبت أن وكيل الـسياحة واألسفار ال يتفرغ
كــلــيــا وحــصــريــا لــنــشــاط الــوكــالــة. وفـي هــذه احلــالــةp فـإن
اHـعــني بــاألمـر يــتــعـرض لــلـمــنع الــنـهــائي Hــمـارســة مـهــنـة

pوكيل السياحة واألسفار

- رفض االمــتـثــال Hـراقــبـة األعــوان اHـؤهــلـW ووضع
pرتبطة بنشاط الوكالة حتت تصرفهمHالوثائق ا

- رفـض االمــــــــتـــــــثـــــــال لـألوامـــــــر الــــــــواردة من اإلدارة
pكلفة بالسياحةHا

- عـــدم إرســال تـــقـــاريــر عن الـــنـــشــاطـــات الــفـــصــلـــيــة
للـوكـالـة وكذا اإلحـصـائـيـات واHعـلـومـات األخرى اHـطـلـوبة

pكلّفة بالسياحةHمن  اإلدارة ا

- صـدور إدانـة قــضـائـيــة في حق صـاحب الــوكـالـة أو
pوكيل السياحة واألسفار

pعمول بهHاإلخالل بتنظيم الصرف ا -

- عــــدم تـــقــــد� طــــلب جتــــديـــد الــــرخــــصـــة  إلى اإلدارة
اHكلفة بالسياحة في األجل احملدد أعالهp مرفوقا بالوثائق

pالثبوتية الالزمة

- اإلخالل بأحد الواجـبات اHنصوص عليها في دفتر
الشروط اHتعلق باستغالل وكالة للسياحة واألسفار".

اHـادةاHـادة 10 :  : يــتــعـW عــلى وكــاالت الــسـيــاحــة واألســفـار
اHـعتـمدة قانـونا عـند تـاريخ نشـر هذا اHـرسوم أن تـمتثل
خالل أجل سـتـة (6) أشـهـر لـهـذه األحـكـام ابـتـداء من تـاريخ

نشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرسمية.

وعـــنـــد انـــقـــضـــاء هـــذا األجلp وإذا لـم تـــمـــتـــثل وكـــالـــة
السياحة واألسفار لهذه األحكامp يتم سحب الرخصة. 

اHـــــادة اHـــــادة  11 :  :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 2 شــعــبــان عــام 1431 اHــوافق 14
يوليو سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

يتعW علـى الوزير اHكلف بالسياحة الردّ في األجل
احملدد أعاله بـ :

pأو pدةHمنح رخصة جديدة سارية لنفس ا -

- الرفض اHعلل للتجديد".

اHادة اHادة 9 : : تدرج ضـمن أحكـام اHرسـوم التـنفـيذي رقم
2000 - 48 اHؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 اHوافق أول

مــارس سـنـة 2000 واHــذكـور أعالهp مـادة 17 مـكـرر3 حتـرر
كما يأتي :

"اHادة 17 مـكرر3 : �ـكن أن تكـون الرخـصة مـوضوع
سحب ويكون جتديدها مرفوضا لألسباب اآلتية :

- الوثـائق الـثـبـوتـيـة اHـنـصـوص عـلـيـها فـي اHادة 17
pغير مجدية pمكرر2  أعاله

pهنيةHإخالل الوكالة الواضح اللتزاماتها ا -

pهنةHثبت لقواعد اHعدم االحترام ا -

 - عـدم االحــتـرام اHـثــبت لاللـتــزامـات اHـتــخـذة جتـاه
pالزبائن والغير

- عـدم إبــرام عـقـد لـلــسـيـاحـة واألســفـار مع كل زبـون
مـتكفل به كمـا هو منصــوص عليه في التـشريــع اHعمول

pبه

- عـدم الــلـجـوء إلـى مـرشــدين سـيــاحـيــW مـعـتــمـدين
من الــوزيــر اHـكــلّف بــالــســيـاحــة لــتــأطــيـر أفــواج الــســيـاح

pتكفل بهمHا

- عـدم الـبـدء في �ـارسـة الـنشـاط فـي أجل سـتة (6)
pأشهر ابتداء من تاريخ تسليم رخصة االستغالل

- الـتــعـلــيق غـيــر اHـصــرّح به أوالـتــوقف اHـؤقت عن
نــشـــاطـــات الـــوكـــالــة دون اHـــوافـــقـــة اHــســـبـــقـــة من الـــوزيــر

pكلّف بالسياحةHا

- عدم الـتصريـح للوزيـر اHكـلّف بالـسيـاحة في أجل
ال يـــتـــعــــدى شـــهـــرا واحـــدا p(1) عن وفـــاة وكــــيل الـــســـيـــاحـــة
واألســفــار أو اسـتــقــالــتـه أو إقـالــتـه وكــذا عن تــغــيــيــر أحـد

pعند االقتضاء pالشركاء

- عــدم تـعـيـW وكــيل جـديـد لــلـسـيــاحـة واألسـفـارp في
أجل ال يـــــتـــــعـــــدى الـــــشـــــهـــــرين p(2) في حـــــالـــــة وفـــــاة وكـــــيل

pالسياحة واألسفار أو استقالته أو إقالته
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اHلحق األولاHلحق األول

�وذج االلتزام Hمارسة نشاط وكالة السياحة واألسفار�وذج االلتزام Hمارسة نشاط وكالة السياحة واألسفار

اجلمهوريـة اجلزائريـة الد�قراطيـة الشعبيـةاجلمهوريـة اجلزائريـة الد�قراطيـة الشعبيـة

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية

مديرية السياحة لوالية : ..........................

الــتـــزامالــتـــزام

أنـــا اHـــمـــضي أســــفـــله ............................................................ الـــطــــالب لـــرخـــصـــة اســــتـــغالل وكـــالـــة
السياحة واألسفار اHسماة .............................................. الكائنة بـ : ................................................
بلدية : .................................. دائرة : ........................................... والية : .......................................

ألـتـزم �ـمـارسـة الـنـشـاط وفـقـا لـلـتـشـريع والـتـنـظـيم اHـعـمـول بـهـمـا وأخالقـيـات اHـهـنـة ودفـتـر الـشروط
اHتعلق باستغالل وكالة للسياحة واألسفار.

وألتزم كذلك �طابقة شروط اHمارسة احملددة للرخصة التي ألتمسp من الصنف : أ / ب ( *) .

أشـهـد أنـني اطـلـعت عـلى االلـتـزامـات اHـرتـبـطـة �ـمـارسـة نـشـاط وكـالـة سـياحـة وأسـفـارp وأنه فـي حـالة
اإلخالل بهذه االلتزاماتp أتعرّض للعقوبات اHنصوص عليها في التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

حرّر بـ .................. في .......................................

(توقيع مصادق عليه)

( *) : أبرز الصنف اHلتمس.
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اHلحق الثانياHلحق الثاني
دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الواجبات اHترتبة عن استغالل وكالة للسياحة واألسفاردفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الواجبات اHترتبة عن استغالل وكالة للسياحة واألسفار

اجلمهوريـة اجلزائريـة الد�قراطيـة الشعبيـةاجلمهوريـة اجلزائريـة الد�قراطيـة الشعبيـة

وزارة السياحة والصناعة التقليديةزارة السياحة والصناعة التقليدية
دفتر الشروط اHتعلق باستغالل وكالة للسياحة واألسفاردفتر الشروط اHتعلق باستغالل وكالة للسياحة واألسفار

يلتزم صاحب رخصة استغالل وكالة للسياحة واألسفار بالواجبات اآلتية :
1 - واجبات عامة : - واجبات عامة :

pعمول بهاHارسة النشاط مع االحترام الصارم لألحكام التشريعية والتنظيمية ا� -
pهنةHاحترام أخالقيات وقواعد ا -

pتكريس االحترافية -
pواقع السياحية التي يتم زيارتهاHناطق واHاحترام البيئة واحملافظة على ا -

pاحترام الثقافة والتراث احمللي -
pتطوير السياحة االلكترونية -

pإدماج التقنيات احلديثة للتسيير والتسويق -
p"تواصل لـ "مقصد اجلزائرHالتسويق ا -

- النشر الدوري خملتلف الوسائل الترقويةp ذات اجلودة.
2 - الواجبات جتاه الزبائن : - الواجبات جتاه الزبائن :

pاإلبرام التلقائي لـ "عقد السياحة واألسفار" مع كل سائح متكفل به -
p"سماة "حسب الطلبHنتجات السياحية اخلاصة اHفيما يخص تصوروتنظيم كل أنواع ا pتلبية احتياجات الزبائن -

pتعاقد عليهاHتفق عليها واحترام االلتزامات اHالتكفل بكل اخلدمات ا -
pتفق عليهHنتوج السياحي اHفي كل مراحل ا pتكفل بهمHا pالتأطير الفعلي والفعّال للسياح -

p"توفير خدمات ذات نوعية وتنفيذ التزامات "مخطط جودة السياحة -
pمعتمدين Wرشدين سياحي� pتكفل بهمHا pتأطير أفواج السياح -

pأخذ كل اإلجراءات واالحتياطات التي من شأنها توفير أمن الزبون و�تلكاته -
pهنيةHدنية واHسؤولية اHيغطي ا Wاكتتاب عقد تأم -

pاالمتناع عن اإلشهار الكاذب فيما يخص األسعار أو اخلدمات -
- فوترة اخلدمات وفقا للتنظيم اHعمول به.

3 - الواجبات جتاه الغير : - الواجبات جتاه الغير :
pتخذةHالوفاء بكل االلتزامات ا -

- جتسيد اHناولةp احملتملة مع وكالة أخرىp من خالل إبرام "عقد شراكة" موثق.
4 - الواجبات جتاه اإلدارة : - الواجبات جتاه اإلدارة :

pكلفة بالسياحةHالتصريح بكل تغيير يطرأ في تسيير الوكالة للوزارة ا -
- إرسـال تـقــاريـر عن الـنـشـاطـات الـفـصــلـيـة لـلـوكـالـة إلى اإلدارة اHـكــلـفـة بـالـسـيـاحـة وكـذا اإلحــصـائـيـات واHـعـلـومـات األخـرى

pفيد طلبهاHعطيات التي ترى اإلدارة أنه من اHوا
p  رتبطة بنشاط الوكالةHووضع حتت تصرفهم الوثائق ا WؤهلHراقبة األعوان اH االمتثال -

pؤهلةHكلفة بالسياحة والهيئات األخرى اHاالمتثال لألوامر الواردة من اإلدارة ا -
- االحـتـرام الـصـارم لألحـكـام الـقـانـونـيـة واإلجراءات اإلداريـة اHـعـمـول بـهـا في مـجـاالت اجلـبـايـة واجلـمـركـة وتـنـظـيم الـصرف

pناطق السياحيةHوالتشغيل وتنقل السياح في ا
- تقد� طلب جتديد الرخصة في األجل القانونيp إلى اإلدارة اHكلفة بالسياحةp مرفوقا بالوثائق الثبوتية الالزمة.

ع / وكالة السياحة واألسفار .......................................التاريخ : ...............................

"قرىء وصودق عليه" (اسم وتوقيع اHمثل القانوني)


